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ערב שנה"ל תשע"ו

מחנכת יקרה,

ברוכה הבאה לספריית פיג'מה לקטנטנים!

מהי ספריית פיג'מה לקטנטנים?

ספריית פיג'מה היא תוכנית ארצית להנחלת אהבה לספרים ולקריאה ולקידום שׂיח על ערכים ועל מורשת. 

התוכנית, מייסודה של קרן גרינספון ישראל, פועלת בחמש השנים האחרונות בשיתוף משרד החינוך בגני ילדים 

ברחבי הארץ. בכל שנה מחולקים כשני מיליון ספרים ל- 250,000 ילדי גן. 

מתוך הכרה בחשיבות המפגש עם ספרים כבר מגיל צעיר, יזמה קרן גרינספון ישראל תכנית חדשה, ספריית 

פיג'מה לקטנטנים, שתפעל בשנת תשע"ו במאות מעונות ברחבי הארץ. הודות לשיתוף פעולה בין קרן 

גרינספון ישראל וארגוני הנשים המפעילים את מעונות-היום, יקבלו כל ילד וילדה המשתתפים בתכנית שמונה 

ספרים שונים בשנה, ללא תשלום – שי לספריית המשפחה.   

מה מקבלת קהילת המעון מספריית פיג'מה?

שמונה ספרי ילדים במהלך שנת הלימודים, המגיעים במשלוח חודשי היישר למעון. �

ספר לכל ילד וילדה ושני עותקים נוספים, מתנה לספריית המעון. �

הצעות לפעילות משפחתית הקשורה לסיפורים המובאות בסוף כל ספר. �

הצעות למחנכת - רעיונות לקריאה, למשחק ולפעילות עם קבוצת הילדים. �

איגרת דוא"ל חודשית המופנית לצוות המעון וכוללת עדכונים, חדשות מהשטח ושיתוף ברעיונות של  �

מחנכות מרחבי הארץ. 

סרטונים במגוון נושאים הקשורים לקריאה בגיל הרך, באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה לקטנטנים  �

  www.splk.org.il 
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מה תפקיד המחנכת בתוכנית?

לקרוא את הספרים במעון, להמחיש אותם ולעסוק בהם לאורך השנה. �

להעניק את הספרים האישיים לכל ילד ולעודד קריאה משותפת של ההורים וילדיהם.  �

ליזום פעילויות משותפות עם המשפחות בעקבות הספרים.  �

לאסוף חוויות מההורים והילדים סביב עיסוקם בספרים בבית. �

לשתף אותנו בחוויות ובתצלומים בגלריית התמונות שבאתר. �

 לעדכן אותנו בכל שינוי במספר הילדים במעון באמצעות מילוי טופס עדכון פרטים באתר, �
בדוא"ל splk@hgf.org.il או בטלפון 03-5758161.

כיצד הספרים נבחרים?

ועדה ובה מומחים לספרות ילדים, לחינוך לגיל הרך ולחינוך יהודי בוחנת מאות כותרים ובוחרת את המתאימים 

ביותר למטרות ספריית פיג’מה לקטנטנים. רוב הספרים שבתוכנית זמינים גם מסחרית בארץ ואפשר לקנות 

אותם בחנויות הספרים. 

! www.splk.org.il - רוצה לדעת עוד? בואי לבקר באתר האינטרנט שלנו

באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה לקטנטנים תוכלי למצוא שפע של מידע חיוני: הצעות לפעילות 

ולמשחק סביב כל ספר וספר, גלריית תצלומים, סרטונים, רשימות כל הספרים המחולקים בתוכנית, התעמקות 

במקורות ובערכים ועוד. 

חפשי את ספריית פיג’מה בפייסבוק, תני לנו "לייק" והישארי מעודכנת!

 splk@hgf.org.il את מוזמנת ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובקשה בדוא"ל 
או בטלפון 03-5758161.

אנחנו מאחלים לך הנאה מרובה מהתוכנית!

צוות ספריית פיג'מה לקטנטנים


